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Nas aulas anteriores conhecemos um pouquinho sobre os fundamentos passe 
e condução de bola.  Hoje iremos praticar e entender um pouquinho do 
fundamento drible e finta. Mas afinal, o que é drible e finta para você? Qual a 
diferença entre drible e finta? Leia o texto abaixo: 
 

 
DRIBLE E FINTA 

Você sabe a diferença entre finta e drible? Finta é quando o atleta 
consegue se desvencilhar do adversário usando o corpo ou com alguma ação 
que não use a bola. Já Os dribles têm o objetivo de enganar o adversário por 
meio de movimentos corporais, de modo a ultrapassá-lo com a bola. Veja 
alguns tipos de dribles: 

 O DRIBLE DA VACA/ MEIA-LUA: Ocorre quando um jogador chuta a 
bola para um lado e contorna o adversário pelo lado oposto, livrando-se 
da marcação.  

 DRIBLE DO CHAPÉU OU LENÇOL, que consiste em passar a bola por 
cima da cabeça do adversário.  

 PEDALADA, o jogador passa o pé diversas vezes sobre a bola sem 
tocá-la, até conseguir se desvencilhar do oponente. 

 CANETA, ROLINHO, SAINHA: é um drible de muito estilo que consiste 
em passar a bola no meio das pernas do adversário e recuperá-la atrás 
dele. 

 
 
Agora que vimos um pouquinho sobre o drible e a finta vamos de prática? 
 

 Vamos brincar de pega-pega? Você sabia que essa é uma ótima 
brincadeira para trabalharmos o fundamento finta? Caso não tenha 
alguém para realizar a atividade com você, poderás substituir a 
brincadeira por, uma corrida alterando suas direções constantemente. 
 

 
Tente realizar os dribles citados acima. Você poderá buscar vídeos na internet 
para ajudar na realização dos movimentos. 
 
 

Importante: caso você não tenha uma outra pessoa para realizar os 
movimentos com você. Utilize um objeto para similar alguém. 

No caso do drible do chapéu, poderá utilizar uma cadeira. 


